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 انتخاب نوکری مطیع برای دیکتاتور و موضع طبقه کارگر ایران
 خمینی ."مطرح نیستند، این اسالم است که مطرح استمردم "

 احمد خاتمی امام جمعه تهران "رهبری دستور داده اند رئیس جمهور باید مطیع رهبری باشد"

 
در تفکر خمینی به عنوان نظریه پرداز والیت فقیه و بنیانگذار حاکمیت اسالمی در ایران ، مردم ایران به دلیل مسلمان 

ی هستند که احتیاج به ولی و قیم دارند و این قیم آشنا به شریعت اسالم تصمیماتی که بر اساس قوانین بودن ، امت نابالغ

در این تفکر اگر همه . الهی می گیرد، همه امت مسلمان  وظیفه دارند که بدون چون و چرا این تصمیمات را اجراء کنند

با فقه اسالمی مغایرت دارد ، نظر مردم پشیزی هم اهالی کشور مثال خواستار برابری حقوق زن و مرد باشند چون 

 .ارزش ندارد ؛ چون در تضاد با فقه اسالمی است که از نظر ولی فقیه منشاء الهی دارد

بنابراین اساسا در رژیم والیت فقیهی  که منشاء قوانین خود را الهی  می داند رای و نظر مردم و انتخابات حتی به شکل 

چون در دمکراسی مقبولیت حاکمیت و قوانین را رای مردم تعیین می کند و . هم مطرح نیستدمکراسی های بورژوائی 

 .در حاکمیت دینی قوانین آسمانی و دینی

در دمکراسی های بورژوائی مردم حق دارند به کاندیداهای احزاب مختلف یا افراد مستقل که برنامه های متفاوتی دارند 

ا درک و سلیقه خود رای دهند ولی در ایران فقط می توان به کاندیداهائی که مورد تائید بنا به تعلق طبقاتی و یا متناسب ب

 .ارگان منتخب ولی فقیه یعنی شورای نگهبان هستند و امتحانشان را داده اند و مدرک قبولی از آنها گرفته اند رای داد

ونها و خدمتگذارانی بی اختیار برای ولی شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی به معنای انتخاب کردن گوسفندان و میم

 . البته در این حد هم مربوط به ابتدای شکلگیری رژیم والیت فقیه میباشد . فقیه است

در شرایط فعلی بعد از گذشت سی و چهار سال از حیات رژیم و کسب تجربه حاکمیت عالوه بر مشخصات فوق، 

زویر و تهمت و افترا به مخالفین و چماقداری و سرکوب و شکنجه و کاندیداها باید مهارت خود در ریاکاری و دروغ و ت

قتل و دزدی اموال ملی و رانت خواری و سهم امام دهی از آن را گذرانده ودر این را به مقام رفیع کسب صالحیت 

 .شریک شدن در باند مافیائی رهبری رژیم رسیده باشند

عده ای دزد و متجاوز و سادیست و شکنجه گر که با فریب یا زور  رای دادن در چنین رژیمی دقیقاً شبیه این است که 

وارد خانه شما شده اند به شما بگویند بصورت نوبتی می توانید متجاوزین و شکنجه گران به مادر و خواهر و زن و 

 ! فرزند خود را انتخاب کنید

نی آن مثل زندان بزرگی است که مشتی میلیو 67میهن ما ایران برای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و اکثریت 

. دزد و جنایتکار و بیمار سادیست و شکنجه گر و اراذل و اوباش بر آن گمارده شده اند و از زندانیان بیگاری می کشند

 . واقعیت عینی زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم ایران است. این توصیف غلو آمیزی نیست

ت جمهوری الهی اسالمی که تحقق حاکمیت مستضعفین و عدل علی و نایب بحق ولی سال حیا 83ببینید در عرض این

همانطور که امام خمینی عظیم !!! عصر است چگونه سطح زندگی کارگران و زحمتکشان ایران ارتقاء پیدا کرده است

ی شد و برای کارگران االشان در روز ورود خود به ایران در بهشت زهرا وعده دادند نه تنها آب و برق و اتوبوس مجان

و زحمتکشان مسکن ساختند و آنها را به مقام واالی انسانیت رساندند و بیکاری و فقر و فحشاء و اعتیاد و افزایش طالق 

و کار کودکان و دزدی و رشوه خواری و تبعیض و شکاف طبقاتی و زور و قلدری و ریاکاری و تزویر و دروغگوئی 

آموزش و بیمه های اجتماعی همگانی شد ، امروز همه مردم ایران بخصوص جوانان  از بین رفت و بهداشت و درمان و

و امیدوار به آینده ای تابناک در ( فکر نکنید در اثر استفاده از حشیش و مواد مخدر روانگردان با نشاط هستند ) با نشاط 

و اتحادیه های کارگری و انجمنهای  زیر سایه اسالم عزیز در کمال آزادی در احزاب و سازمانهای سیاسی و سندیکاها

صنفی فعال هستند و از آزادی بیان و قلم و مطبوعات و اجتماعات و اعتصاب برخوردار و غارتگران ثروت ملی و 

 !!!رشوه خواران و رانت خوارها و اعضاء مافیا در زندان و اسارت می باشند

همه مقامهای جمهوری اسالمی عاشق خدمتگذاری و تالش امام عظیم االشان و مقام خیلی معظم رهبری بارها گفته اند 

البته همانطور که پدوفیل ها عاشق کودکان هستند ، همانطور که سرهنگ زیبائی و رسولی در . برای مستضعفین هستند 

عاشق خدمت به زندانیان سیاسی بودند و همانطور که ( سردار رشید اسالم به قول خاتمی ) زمان شاه و الجوردی

به قول منصور ) ن و ارتش آزادیبخش آمریکا عاشق مردم ویتنام بودند و همانطور که آریل شارون دمکرات نیکسو

عاشق فلسطینی ها بود و همانطور که بوش و ( حکمت رهبر سقط شده حزب ضد کمونیست ضد کارگری ضد ایرانی 

فر سفید وخدمتگذاری به زندانیان ابو بلر و نظامیان دمکراسی خواه ناتوعاشق آزادی مردم فلوجه عراق  با بمب فس

غریب بودند  به همان صورت کاندیداهای شریف و نجیب و مسلمان و ذوب شده در والیت طرفدار کارگران و 

 !!!زحمتکشان ایران هستند

آیا می توان به دشمن طبقاتی ، به شکنجه گر و دزد و متجاوز به خود و خانواده و هم میهن خود رای داد و خود را 

پس برکارگران و همه مردم شریف ایران است   !انسانی دارای شعور و اخالق و شرافت و وجدان دانست؟ مسلماً خیر

که به این نمایش مسخره و ارتجاعی نه بگویند و با تحریم گسترده خود سیلی محکمی بر صورت ولی فقیه و همه 

 .دارودسته های دزد و فاسد و جنایتکار جمهوری اسالمی بکوبند
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 درحاشیه انتخابات تقلبی ریاست جمهوری و رد صالحیت رفسنجانی و مشائی

 

 بن بست حاکمیت اسالمی بن بست همه رژیمهای

 ارتجاعیست که به مردم تکیه ندارند
 

مردم جهان در ممالک عربی و مسلمان و در اروپا و آمریکای جنوبی پی بردند که رژیم جمهوری اسالمی علیرغم 

و ضد اسرائیلی که اتخاذ می کند به علت ماهیت ارتجاعی سیاستش در درون، به خاطر نقض مواضع ضد آمریکائی 

حقوق مردم ایران و توسل به خشونتهای غیر انسانی در سرکوب مردم فاقد آن پشتوانه ای است که تا به امروز تصور 

همین . ا در بیرون تبلیغ می کندرژیم جمهوری اسالمی دارای آن پایگاه وسیع اجتماعی نیست که آنر. آنرا می کردند

این تردید . تناقض چشمان مردم جهان را می گشاید و با دیده تردید به سخنان احمدی نژاد در مراجع جهانی نگاه می کنند

بن بست . جبهه جهانی حامیان وی را تضعیف می کند و در عمل جبهه امپریالیستها و صهیونیستها را تقویت می نماید

در ایران بن بست همه رژیمهای ارتجاعی است که رابطه دیالکتیکی میان مبارزه دمکراتیک و مبارزه حاکمیت اسالمی 

ضد امپریالیستی را نمی فهمنند و نمی خواهند که بفهمند ودر عمل حامیان میلیونی مردمی خویش را در جهان از دست 

محاصره اقتصادی و تبلیغات . ده استرژیم جمهوری اسالمی اکنون به معنی واقعی در جهان منفرد ش. می دهند

انفراد را بر اساس دور و نزدیکی به امپریالیسم و صهیونیسم نمی شود مالک . امپریالیستی نشانه انفراد رژیم ایران نبود

رژیمی که این اتکائ را از دست دهد هر . انفراد یک رژیم در دوری و نزدیکی به خلق خود و خلقهای جهان است. زد

رژیم . د مورد تجاوز نظامی قرار گیرد بدون آنکه جبهه گسترده ای در جهان به حمایت از وی برخیزدروز میتوان

احمدی نژاد تمام آن عوامل منفی را که می تواند به تضعیف مواضع ایران در عرصه جهانی منجر شود تقویت کرد و 

نیستها که منتظر باجگیری بودند خود را برای امپریالیستها و صهیو. خطر تجاوز امپریالیستی را به ایران افزایش داد

رژیمی که اتکای داخلی خویش را از .کسی که انگشت را داد باید دست را هم بدهد. باجگیریهای بعدی آماده می کنند

دست بدهد، رژیمی که قادر نباشد مردم کشور را بسیج کند و به دنیا نشان دهد که از حمایت مردمی برخوردار است تنها 

 .واند به اجانب متکی شودمی ت

 

 

رژیمی که . رژیم جمهوری اسالمی نه تنها در عرصه بین المللی منفرد شده  بلکه از مردم کشورش نیز بسیار می ترسد

رژیم حتا از .در سابق از مردم همیشه در صحنه سخن می راند حال آرزو می کند که کسی در صحنه حاضر نشود

هر چه با تجمع مردم سرو کار دارد خاری به چشم رژیم . بویژه فوتبال می هراسدشرکت مردم در مسابقات ورزشی 

کار رژیم این شده است که با مامورین خویش مرتب در پی پراکنده کردن مردم بر آید حال نوبت به دانشگاهها . است

اند یک کشور را با این روش هیچ رژیمی در جهان نمی تو. رسیده است و دانشگاه را به زندان و پادگان تبدیل کرده اند

این شاهکار . ناقوس مرگ رژیم نواخته می شود و آنها روز بروز بیتشر در این گرداب غرق می شوند. اداره کند

حال در چنین وضعیتی می خواهند انتخابات ریاست . روحانیت همواره در تمام طول تاریخ معاصر ایران بوده است

بحران حکومتی جمهوری اسالمی هیچگاه تا به این حد . ه خاکی برسرشان کنندجمهوری برگزار کننذ و نمی دانند چ

رهبر جمهوری اسالمی فاقد هرگونه آتوریته سیاسی است و کسی حرفش را . نبوده است که امروز از آن سخن میرود

از فزون گذشته فحش و ناسزا به یکدیگر . جناحهای رژیم چون گرگان گرسنه بهم دیگر دندان نشان میدهند.نمی خواند

کنار آمدن با غرب یکی از برنامه های نامزدهای . همگی از بحران عمیق و چگونگی خروج ازآن سخن می گویند. است

اما آنچه دراینجا برای جناحهای سیاسی رژیم  مطرح نیست خود مردم است، آنها . انتخاباتی برای حل این بحران  است

سال در عذاب و شکنجه بوده  و تشنه آزادی   83یک نیروی میلیونی  که به مدت  به مردم و به میدان آوردن آنها بعنوان

این سرنوشت همه رژیمهائیست که به . و عدالت اجتماعیست باور ندارند واز آنها بیشتر از امپریالیستها میترسند 

و جنایتکاران ریز و  مردمشان خیانت کرده ، انقالب را به خون کشانده و از دوزخ زحمتکشان بهشتی برای خودیها

بن بست حاکمیت اسالمی  بن بست همه رژیمهای جنایتکاریست که به مردم تکیه ندارند و به زور . درشت آفریده اند

بود و نبودعناصری نظیر هاشمی رفسنجانی و یا رحیم مشائی و شرکا تاثیری در نمایش . سرنیزه حکومت میکنند

رد صالحیت این دونفر یک بار دیگر نشان داد که رژیم جمهوری .داشت انتخاباتی در سرنوشت مردم ایران نخواهد

اسالمی و درراسش سید علی خامنه ای  به خودیها  نیزرحم نمی کند چه رسد به اینکه به مخالفین این نظم گندیده مذهبی 

و از ضعف و ترس رد صالحیت نامزدهای انتخاباتی نشان از بحران عمیق حکومتی است . ومافیایی اجازه فعالیت دهد

 .جناح  حاکم سرچشمه میگیرد

 

 

مردم ایران اما راهی جز تشکل، جز آگاهی سیاسی و جز اتحاد با یکدیگر ندارند و تنها با تکیه به نیروی خود می توانند  

. استبواقع ملتی که متشکل و آگاه باشد شکست ناپذیر . آزادی را باید کشان کشان بدست آورد.آزادی را در آغوش گیرند
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به رژیم و تحقیر اوست و موفقیت در تحریم انتخابات اعتماد  نه بزرگتحریم وسیع انتخابات تقلبی جمهوری اسالمی  

پس متحدا این نمایش مسخره را  تحریم کنیم و به . بنفس مردم را باال میبرد و رژیم را در موضع تدافعی قرار میدهد

  .متحقیر این رژیم پوسیده و جنایبتکار بپردازی

 سخن هفته

 فیسبوک توفان 
 ماه مه  22چهارشنبه 

. 

*** 

 
 

جنایتکارتر ومهره های رژیم یکی از دیگری بدتر، دروغگوتر، دزدتر  

 
 

از همان بدو تاسیس جمهوری اسالمی این خیمه شب بازی و بی احترامی به رای و اندیشه مردم وجود 

تکرار این ریاکاری حکومت مستبد حاکم به صورت مضحکه در آمده و . داشته و ادامه می یابد

ن این وسیله ریاکاری که آخوندها سالهاست بنا بر مقتضیات خویش از آ.موجبات تمسخر مردم است

احمدی نژاِد . استفاده کرده اند، حال مانند شمشیر دولبه ای شده است که برگردن خود آنها فرود می آید

پاچه ورمالیده که به راحتِی حسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تن به این نمی دهد که بعد 

کاریها و اا مسئول رباز دوره ریاست جمهوری سرش را زیر آب کنند و کنارش بگذارند و وی را تنه

اشغال . ندانمکاریهای چند ساله اخیر بشمارند، تمایل دارد باند و قبیله مافیائی خویش را بر سر کار آورد

مقامات کلیدی از طرف یاران احمدی نژاد همم برای خودشان و هم برای احمدی نژاد ایجاد امنیت می 

تکیه می کند و خود را به عنوان " لحه رای مردماس"در این مبارزه ی بود ونبود، احمدی نژاد به . کند

در مقابل ولی فقیه قرار می دهد که هرگز از طرف مردم انتخاب نشده " نماینده مستقیم منتخب مردم"

احمدی نژاد خود را به فراموشی می زند که خودش . است و حق حرف به عنوان نماینده مردم را ندارد

بری هم آوائی داشته است و مشروعیتش را نه مردم بلکه از رهبر نیز در گذشته با این ُکر گسترده ره

 .گرفته است

مهره های رژیم ، چه نامزدی آنها برای مقام رئیس جمهوری مورد قبول والیت فقیه باشد و چه نباشد، 

آنها هیچ کدام از . است.... یکی از دیگری بدتر ، دروغگوتر، عوامفریب تر، دزدتر ، جنایتکار تر ، و

ز دردهای تلنبار شده جامعه را آرامش شرایط زندگی مصیبت بار مردم را بهتر نمیکنند و هیچ دردی ا

. نمیدهند  

ایجاد امید کاذب در مردم خیانت به اکثریت زحمتکش جامعه است که نمیتواند حتی ماهی یکبار گوشت 

و چپاول و هرج ومرج است ، برای خود و خانواده اش تهیه کند ، حفظ نظام سرکوب و اعدام وغارت 

. دهه گذشته در آن بسر میبرد سهادامه و بدتر شدن شرایطی است که کشور در  

راه برون رفت از بحرانهای موجود متشکل شدن . قالبی را هرچه گسترده تر تحریم کنیم" انتخابات "

از این طریق باید . توده های کار ، و کسب آگاهی برای استقرار حکومت دمکراتیک و مردمی است

.رژیم را بانهدام کشاند  

از فیسبوک توفان برگرفته  
3892چهارشنبه اول خرداد ماه   

.. 
 

http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
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    ترور جنایتکارانه رفیق بیست وششمین سالگرد مناسبت  به    

 (بهمنی ) حمید رضا چیتگر                          

 
*** 

عضو دفتر سیاسی و کمیته مرکزی ( بهمنی ) ، رفیق عزیزما حمید رضا چیتگر 3936ماه مه  39در 

توسط رژیم تروریست سرمایه ى ا کثیف از پیش طراحی شدهى با یک نقشه( توفان )حزب کارایران 

 .به قتل رسید( اتریش)داری جمهوری اسالمی دروین 

 

رفیق حمید رضا چیتگر، یک کمونیست مارکسیست لنینیست جسور و بی باک و ازخود گذشته، نظریه 

رنج و ى عاشق توده ها. وی یک عاشق به معنای واقعی کلمه بود. بودى ز و یک سازمانده حرفه اپردا

او هیچ گاه از سختی کار، از ضربات پی درپی . کار، عاشق مارکسیسم لنینیسم و مؤمن به راهش بود

ى علیه پوالدین ترى ا بر پیکر حزبش و عزیزترین رفقایش نمی نالید بلکه با عزمی راسخ تر و اراده

امید به پیروزی را در دلها ى ارتجاع و امپریالیسم و تمامی مظاهر سرمایه داری می رزمید و روحیه

باالی  حمید انسانی فروتن بود، به رغم سطح. می نشاند و گرمابخش رفقا و یارانش بود

رفقای جانباخته حزب، تئوریک، کالمی شیوا، شخصیتی جذاب و دوست داشتنی اما وقتی از  یاسیس

 . قدرت فاضلی و بابا پور سعادت سخن می گفت گوئی وی شاگرد رفیق قدرت و رفیق بابا بودرفقا 

 

سیاسی تئوریک رفقا بابا و قدرت و دیگر رهبران ى کمتر از خود سخن می گفت، بیشتر از توانائیها

نباید از رفقائی که درقید  بارها می گفت.رهبری را برجسته می نمودى می زد و آتوریته حرفحزب 

حیات هستند تعریف و تمجید کرد، باید از تشکیالت و حزب دفاع نمود و رفقا را از احترام بی حد 

رفیق حمید از هر بند انگشتش هنر می بارید، هنر . نسبت به خود و رهبران حزبی برحذر می داشت

و استقامت، هنر تداوم مبارزه، هنر سازماندهی، هنر ارتباط با توده ها، هنر خویشتن داری و صبر 

راه جانباختگان حزبی و شوق به پیروزی وگرفتن انتقام ى روحیه بخشی و تقویت تشکیالت و ادامه

 .طبقاتی ازبورژوازی واستقراردیکتاتوری پرولتاریا

 

 
 !گرامی و راهش پررهرو باد( بهمنی)یاد رفیق حمید رضا چیتگر 

 !اسالمی  هوریننگ ونفرت بررژیم سرمایه داری جم

 !باد آزادی و سوسیالیسم  زنده      

 

 (توفان)حزب کارایران
 2138ماه مه  39

 
 

 

 

 

 

!سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی  بدست مردم ایران  
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 روشنفکریلیبرالیسم  و تحزبیسخنی درمورد 
 

گریبانگیر بسیاری ازسازمانها و عناصر چپ مدعی یکی ازویژگیهای شرایط دردناک کنونی و بیماری خطرناکی که 

منش حزبی، سانترالیسم دموکراتیک و کال . مارکسیسم گردیده است همانا لببرالیسم روشنفکری و روحیه نهیلیستی است

فرد فاقد مرکزیت " من" سازمان و حزبیت درمخیله این افراد و گروهها واژه های کهنه شده ای بیش نیستند و این تنها 

می تواند به آنچه که دست نیافتنی است، دست یازد و با انفرادمنشی " همه قید و بندهای دست و پاگیر"ست که رها از ا

 .روشنفکری بر بحران کنونی غلبه نماید

شک نیست که امروزه مارکسیسم لنینیسم ازهمه سو و بطورهمه جانبه مورد یورش قرارگرفته است و موردی نیست که 

ازاین رو ما دراینجا به دنبال پاسخگویی به همه مسائل ریز و درشتی که . بدان هجوم نیاورده باشد بورژوازی جهانی

آنچه که . آفریده سرمایه داری و امپریالیسم جهانی است و درراستای منافع طبقات استثمارگر طرح گردیده اند، نمی باشیم

وزها درشراط ضعف جنبش کمونیستی از سوی انبوهی قصد پرداختن به آن را داریم منش حزبی و حزبیت است که اینر

زنده " ، "مرده باد سازمان و حزبیت." ازجریانات و عناصر مدعی مارکسیسم مورد مالمت و سرزنش قرارگرفته است

یکی از عمده ترین شعارهای محافل بورژوازی و عناصر سرخورده و وازدگان کنونی " باد لیبرالیسم و انفرادمنشی

حزبی و حزبیت چگونه مقوله ای است و سرمنشا فلسفی آن کدام است و چه جایگاهی درمارکسیسم  ولی منش. است

 .لنینیسم داراست؟ در زیر مختصرا به این مسئله پراهمیت می پردازیم
 

شکی نیست که هرانسانی به مثابه موجودی اجتماعی و طبقاتی دارای دیدگاهی عام و فلسفی نسبت به جهان،  :الف

فرهنگی ، شخصیت اخالقی وویژه گیهای روحی است که درمجموع به آن جهان بینی یا ایدئولوژی می خصوصیات 

ایدئولوژی هرفردی بر اساس پایگاه طبقاتی آن فرد و تاثیراتی که درطی زندگی از ایدئولوژی های طبقات دیگر . گوییم

اعی به علت شرکت مستقیم درپروسه تولید بدین صورت که پرولتاریا بمثابه یک طبقه اجتم. می پذیرد، شکل میگیرد

اجتماعی که کارهر جزء درآن به کار همه اجزای دیگر وابسته است و فعالیت وکار فردی به خودی خود نمی تواند ناظر 

به هیچ هدف و نتیجه مطلوبی گردد و تاثیر پذیرفتن این طبقه ازیک چنین نظام تولیدی طبیعتا ازلحاظ اخالقی و روحی 

یعنی دارای روحیه ای اجتماعی میشود که . پیدا میکند که منطبق با شرایطی است که با آن سر و کارداردخصوصیتی 

اما برعکس بورژوازی، بدتر و تنگ تر و بادیدی محدودتر ازآن یعنی خرده بورژوازی به . وی راتشکل پذیر میگرداند

جریان دارد، دارای روحیه ای انزوا طلب، دلیل دایره تنگ منافع خصوصی و رقابت الینفکی که بین اجزای آن 

یک دکاندار، . انفرادمنش و تشکل ناپذیر و بی استعداد برای هرعمل دسته جمعی و دریک کالم اندیویدوآلیستی میباشد

یک خبرنگار،یک پزشک و یا یک معلم دارای سرمایه علمی و تخصصی میباشند که متعلق به شخص خودشان است 

درند که کاال وخدمات خویش را دردکان ومطب خویش به فروش برسانند وبه منفعت خویش که وخودشان به تنهایی قا

او همانطورکه . درواقع هیچ بقالی برای خرید وفروش نیازمند کارمکمل بقا لهای  دیگر نیست. هدفشان است برسند

روشنفکران نیز . اتردرپشت دیوارها درپیشخوان دکانش محصوراست، ذهنی دارد محصورتر و شخصیتی دارد، تنه

پس اگر کمونیستهای واقعی قادرند که وسیعترین و عمیق ترین پیوندها را با توده ها برقرار ساخته وزندگی . چنین اند

با همه قیودات و محدودیتهای ظاهری آن برایشان با مرگ یکی است و ( زندگی جمعی) بدون سازمان و تشکیالت 

تب اجتماعی اند، به علت این است که آئینه تمام نما وروشن طبقه خویش پرولتاریا دریک کالم انسانهایی به منتهای مرا

عناصری از روشنفکران، خورده کاسب ها . طبقات دررابطه متقابلی با یکدیگر می باشند وازهم متاثر می شوند.  هستند

جنبش پرولتاریا، به صفوف و حتی بورژواها تحت تاثیر فرهنگ ، علم ، بینش نوین و بحران جامعه سرمایه داری و

پرولتاریا آمده ودرحزب کمونیست متشکل می شوند وبالعکس کارگرانی نیز تحت تاثیر فرهنگ پوسیده بورژوازی و 

بسیاری . خرده بورژوازی  ازلحاظ روحی فاسد شده، خودرا به بورژوازی می فروشند و به عمال آن بدل می گردند

حال که روشن شد که اساس وپایه خصوصیا . ولتاریا خیانت میکنند، ازاین قبیل اندازکمونیستها که فاسد میشوند و به پر

ت روحی واخالقی ودیگاه کلی هرانسانی نسبت به عالم درجایگاه خاص اجتماعی وطبقاتی اوجای دارد وبه نسبت نقش 

 .دارد اودرتولید اجتماعی شکل میگیرد، ببینیم مقوله منش حزبی چه جایگاهی درمارکسیسم لنینیسم
 

ایدئولوژی مارکسیستی لنینیستی یگانه ایدئولوژی است که جهت حرکت تاریخ را نشان میدهد و اعضای حزب  :ب

مارکسیستی لنینیستی که در پرتو این ایدئولوژی حرکت میکنند ازعالم تاریکی تزلزل و بی اختیاری رسته اند وهرقدمی 

راده آگاهانه به آنها امرمیکند که انفرادمنش نباشند، با صف حزب نظام اما همان ا. که برمیدارند، با اراده آگاهانه است

ازاینجا نتیجه میشود . بگیرند، درجهت حرکت حزب حرکت کنند، عظمت حزب را به طلبند ووجود خودرا درحزب ببینند

مجری اراده حزب است، نه مجری . که عضو حزب درهمه حال دراجتماع سخنگوی حزب است، نه سخنگوی خود

جریان . البته این بدان معنی نیست که سخن واراده حزب با سخن واراده عضو حزب علی االصول دوتاست.اراده خود

گاهی او دیگران . بدین گونه است که هرعضو حزب پیوسته درارتقا سطح آگاهی با دیگران موافق و گاهی مخالف است

البته حزب عموما درمسائل عمده . ند و گاهی با اکثریتگاهی به اتفاق نظر میده. راقانع میکند و گاهی دیگران اورا
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لیکن امکان این که . سیاسی وپس از بحث واقناع به اتفاق آرا و یا به جلب اکثریت قریب به اتفاق اعضای خودنایل می آید

دراین ویا آن مورد مشخص نظریه افرادی با نظریه حزب درتطابق نباشد، امری غیر عادی نیست و حزب هیچگاه 

اما . نمیواند ونباید آنها را به چشم پوشی ازنظریه خویش وادارد، بلکه آخرین روشنگری را به تجارب آینده وامیگذارد

؟ درعمل چه نظریه ای باید درحزب حاکم شود؟ نیروی حزب درجهت اجرای کدام نظریه باید درعمل چه خواهد شد؟ 

همین که . ؟ بدیهی است که درجهت اجرای نظریه حزببسیج شود؟ درجهت اجرای نظریه حزب یا نظریه افرادمعین

نظریه ای یا تصمیمی ازطرف ارگانهای حزب به نمایندگی ازطرف حزب داده شد، انچه که باید مالک عمل عضو 

فقط درچنین صورتی است اراده جمع واراده .قرارگیرد، همان نظریه یا تصمیم است و نه نظریه ویا تصمیم شخص او

فقط درچنین شکلی است که عضو حزب احترام واعتماد خودرا به مجموعه رفقای . ق پذیر باشدحزب میتواند تحق

فقط با مراعات این اصل است که حزب می تواند ازوحدت اراده وعمل برخوردار گردد وبه درجه . خودنشان میدهد

حزب حق داردنظریه خودرا پس ازاینکه نظریه رسمی ارگانهای حزبی اعالم شد، بازهم عضو . کلوپ بحث تنزل نیابد

لیکن اگر به جای تبلیغ نظریه مذکور به تبلیغ نظریه خویش بپردازد، به وحدت حزب . به اطالع ارگانهای مذکور برساند

زیان رسانده ، بر انضباط حزبی تیشه زده و اگر اختالف نظر خویش را با ارگانهای حزبی به خارج بکشاند ودرراه 

حزب اقدام نکند ویا بطورجدی اقدام نکند، قدرت عمل حزب را فلج ساخته وبه دشمنان وی اجرای این و یا آن تصمیم 

 ...فرصت سوء استفاده داده است

 

  

 

وقتی که لنین تبعیت جزء از کل، فرد از حزب وارگان پایین را از ارگان باال متذکر می شد، روشنفکران لیبرال مسلک 

، آری آنها سرف نبودند لیکن برده نخوت اشراف منشانه محصور " ستیمما سرف نی" واپورتونیست فریاد میکشیدند 

اما سرف دوران سرمایه داری یعنی پرولتاریا به خوبی . درچاردیوار تنگ شخصیت انفرادی واسیر خودخواهی بودند

ا ارتجاع میداند که هیچ ارتشی نمی تواند بدون ستادی استوار به جنگ برود وپیروز شود وستاد پرولتاریا درجنگ ب

 .وامپریالیسم، حزب اوست

 

 

اراده پرولتاریا . استواری این ستاد نمی تواند بدون تبعیت جزء ازکل، فرد ازحزب وارگان پایین ازارگان باال تحقق پذیرد

لنین امراضی ازاین سیستم سازمانی را . فقط درصورت وجود چنین سیستم سازمانی تجلی می یابد ومعجزه آفرین میشود

می نامید و با اپورتونیسم سازمانی که میکوشد ازمسئولیت روشنفکران جداگانه دربرابر حزب " یسم اشرافیآنارش" 

پرولتاریا بکاهد، نفوذ موسسات مرکزی را ضعیف نماید، خودمختاری تا استوارترین عناصر حزبی را شدت دهد و منا 

جنبش حزبی . رگفتارمحدود سازد، شدیدا مبارزه میکردسبات تشکیالتی را  به قبول صرفا افالطون مآبانه این مناسبات د

برای روشن . نه فقط درکارهایی که مستقیما حزبی است، بلکه درکارهایی که حزبی نیست، نیز باید پیوسته متجلی باشد

مانند کاردراتحادیه های کارگری، . شدن مطلب باید توجه داشت که اعضای حزب عموما فعالیتهای خارج ازحزب دارند

تحادیه های دهقانی، درسازمانهای  دانشجویی، در فراکسیون مجلس، درکمیته نظامی، دراتحادیه زنان، دراتحادیه دانش ا

و چه بسا که به رهبری این سازمانها، به مقامات موثر آنها، به . آموزان، درادبیات وروزنامه نگاری وغیره و غیره

عضو حزب هیچگاه ودرهیچ حالی نباید فراموش کند که . که ارتقا یابند مدارج عالیه آنها ارتقا می یابند ووظیفه آنهاست

با چنین . هدف هر فعالیت اش باید پیشرفت تصمیمات حزب باشد. به اراده حزب عمل میکند. او سرباز حزب است

زمان روحیه ومنشی است که او خواهد توانست وظیفه خودرا به عنوان عضو ویا رهبر اتحادیه کارگری، دهقانی، سا

آن کارگری که دررهبری اتحادیه کارگری  نشسته وروحیه ومنش حزبی . دانشجویی وغیره به بهترین وجهی انجام دهد

آن شاعر و نویسنده ای که . را زیر پاگذاشته است، برای خود واتحادیه اش  سرنوشتی جز سرشکستگی تدارک نمی بیند

ضویت حزب را به بازی گرفته است و نخواهد توانست ظاهرا عضو حزب است ولی قلمش دراختیار حزب نیست، ع

بی تردید منش حزبی به هریک از شئون فعالیت اجتماعی ما . بارگران مسئولیت شاعری و نویسندگی را به منزل برساند

دراینجا باید از اشخاصی نیز یاد کرد که عضویت درحزب پرولتری را پذیرفته اند، ولی . وسعت وعمق تازه میبخشد

" این گونه افراد دفاع پیگیر و بی تزلزل از مارکسیسم لنینیسم را نوعی. خودرا با حیات خودحزب درنیامیخته اندحیات 

هم درنزد رفقای کمونیست خود و هم درنزد معاشران . تنگ نظرانه  می پندارند، می خواهند وجیه المله باشند" تعصب

ی یکسان جلوه میدهند تا این هردو را به یکباره دوربیاندازند و تقدیس مارکسیستی را با تقدیس مذهب. غیر کمونیست خود

این اشخاص ضربه دشمن را بر حزب می بینند، لیکن . درواقع خودرا از تقید عقیدتی و تعهدات آن آزاد کرده باشند

مانند آنها  با همه سرخوش اند و اگر کسی. دروجود خود احساس نمی کنند، کینه طبقاتی ندارند، مهرطبقاتی هم ندارند

نسبت به سود و زیان حزب، نسبت به دوست و دشمن حزب بی تفاوت نباشد، اورا خشک، متحجر، خشن و غیر انسانی 

شکی نیست که منش حزبی درطی مبارزات حزب رشد و قوام می یابد، هرچه حزب درمبارزات خود پیش . می شمارند

اما روشنگری ایدئولوژیک در این زمینه . تر ریشه خواهد دوانیدرود و با دشواریها بیشتر پنجه درافکند، منش حزبی بیش

 !مرده باد  شعاربی حزبی.زنده باد حزبیت و منش حزبی.نیز نقش مهم  دارد و باید به آن توجه کافی مبذول شود
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سالروز پیروزی بر فاشیسم برهمه آزادیخواهان 

 !مبارک باد
 

                               
 

عفریتی که فرزند خلف .است فاشیسم عفریت نازیسم و مه سالروز پیروزی برنهم ماه 

 393۱اوت  3۱و در ژاپن در  393۱می 3جنگ در اروپا در .سرمایه داری بوده و هست

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ... بارعمده این پیروزی بر دوش. پایان یافت

میلیون جانباخته راه صلح و آزادی و سوسیالیسم در شوروی خود  26. هبری استالین بودر

بدون نبرد تاریخی و افسانه . بیانگر این نقش عظیم تاریخی در مقابله با فاشیسم هیتلری بود

. ای شورویها به رهبری حزب بلشویک ، بدون حماسه استالینگراد این پیروزی ممکن نبود

وزتاریخی با فداکاری عظیم خلق شوروی و نقش مهم رهبر استثنائی ارج شمردن این ر

غرب امپریالیست که خود مسبب این جنگ .این نبرد تاریخی یعنی استالین ، عجین است

بود وازروی ناچاری و ضعف و نه انساندوستی به جبهه ضد فاشیست شورویها پیوست، 

وسیالیستی استالینی درپیروزی امروز با کمرنگ جلوه دادن نقش اتحاد جماهیر شوروی س

بر فاشیسم به تحریف تاریخ و شستشوی مغزها مشغول است و بیشرمانه تالش دارد با 

حمله به کمونیسم و درراس آن استالین و تبلیغات هیستریک ضد کمونیستی بازهم جاده را 

یز تبلیغات ضد کمونیستی، تبلیغات نفرت انگ. بر حاکم شدن فاشیسم دراروپا هموارسازد

ضد سوسیالیسم و عدالت اجتماعی، نفرت از آزادی کارگران و زحمتکشان و همه مردم 

صلحدوست و مترقی است و این تبلیغات همواره به نفع فاشیسم و نازیسم و عقب مانده 

امروز مبارزه علیه فاشیسم با مبارزه علیه . ترین نیروهای اجتماعی بوده و خواهد بود

پیوند دارد زیرا فاشیسم و نازیسم فرزند خلف همین نظام گندیده  سرمایه داری و امپریالیسم

فاشیسم به مبارزات خود علیه امپریالیسم لذا برای تجلیل از پیروزی بر. سرمایه داریست

 . سوسیالیسم است نجات انسانهایرا ز.شدت بخشیم سوسیالیسمرابرای استقرو وسرمایه داری

 !سالروز پیروزی بر فاشیسم مبارک باد                              
 
 

 

 

 زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200541405851894&set=a.1129193684295.20306.1660800858&type=1&relevant_count=1
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 مارادونا و همبستگی با فلسطین    

 
 

شود  مسابقات المپیاد فوتبال افراد خاص در دبی برگزار می.با تیم و پرچم فلسطین عکس گرفت مارادونا

در گروه . ها هم قرار است همزمان با جام جهانی فوتبال در برزیل برگزار شود و جام جهانی این رقابت

اسطوره فوتبال  دیگو مارادونا. ران همگروه فلسطین، لبنان و امارات استغرب آسیا این مسابقات ای

مارادونا حتی لباس ورزشی . ها شرکت کرد و پرچم فلسطین را باال برد آرژانتین در افتتاحیه این رقابت

ستاره ملی  کریستین رونالدومدتی پیش .پوشید و با بازیکنان تیم ملی این کشور عکس یادگاری گرفت

ازیکن اسرائیلی سرباز زد و همین ویض پیراهن با بعپوش پرتغالی در همبستگی با مردم فلسطین از ت

بازیکن سابق فرانسوی منچستر  نتوناااریک ک. امر یکی از جنجالی ترین خبر ورزشی جهان گشت

بالیست زندانی فلسطینی کارزار وسیعی علیه رژیم تویوناتید نیز با یک کمپین وسیع دردفاع از یک ف

همبستگی .اخت که با موفقیت همراه بودنژاد پرست اسرائیل و دردفاع از مردم فلسطین به راه اند

نمی  چنین امری .افزایش می یابدروزهرورزشکاران مترقی وبشردوست با ملت فلسطین ادامه دارد و

 .نباشد ضد صهیونیستامپریالیست و  ضد ،دمکرات خوشحالی همه نیروهایمایه  تواند

 !زنده باد همبستگی با ملت فلسطین

 !رژیم صهیونیست اسرائیل را درتمام عرصه ها تحریم کنید

 
 

 

 

 

 

 

 (9)شرح حال زندگی لنین 

  
مردم  جرقه و نشریه ، سردبیر اسبقینویسنده و نظریه پرداز چپ سوئد ،شرح حال زندگی لنین اثراستفان لیندگرنکتاب  

اخیرا  به ......و چندین کتاب درمورد نیروهای مقاومت افغانستان علیه اشغالگران روسی  جبهه فرهنگ/درتصویر

این کتاب از نگاهی دیگر به زندگی . کوشش رفیق پیام پرتوی ترجمه و نسخه ای از آن در اختیار ما قرار گرفته است

البته در این اثر به نکته ای نیز اشاره . آموزنده ای در آن نهفته است رفیق لنین  به رشته تحریر در آمده و نکات تازه و

است که نویسنده را نیز به رغم تائید !( بخوانید کمونیسم ستیزی)شده که متاثر از تبلیغات بین المللی واستالین ستیزی

ساختمان سوسیالیسم در  لنینیسم و سیاستهای حزب بلشویک شوروی درتمام دوره های پرفراز و نشیب انقالب اکتبر و

امان نگذاشته ووی نیز بدون ارتباط با آنچه که خود دراین این کتاب بدان پرداخته است، دریک نکته  آنهم بدون هیچ سند 

مترجم کتاب با وسواس و احساس . و مدرکی به اظهار نظر درمورد قتل ترتسکی توسط رفیق استالین می پردازد

 :ل  ترجمه این کتاب چنین می نویسدمسئولیت  تمام دراین مورد وعل

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200567812032032&set=a.1129193684295.20306.1660800858&type=1&relevant_count=1
http://www.toufan.org/ketabkane.htm
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هدف ازخواندن این کتاب رفع کنجکاویهاى خودم بود اما با نگاهى دراز مدت دریافتم که رفع کنجکاویهاى من به » 

لذا ترجمه . تنهایى مشکلى را از مشکالت جنبش نمیکاهد و من بخاطر آزادیم نیاز به رفع کنجکاویهاى دیگران نیز دارم

  .به همین دلیل کتاب و ترجمه آنرا به تمام انسانهاى کنجکاو تقدیم میکنم. نمودممطلب را آغاز 

موردى که درباره آن صحبت میکنم اینست که رفیق نویسنده رفیق استالین را تنها در یک خط و بدون ارائه مدرکى متهم 

حتى اگر  ،شیوه برخورد منطقى نیستبه نظر من این .به قتل ترتسکى مینماید و در ضمن مدعیست که این را همه میدانند

همانطور که گفته شد در اینجا اینکه من و یا . انجام داده باشد ،هر چند به نظر من بر حق ،رفیق استالین این کار را

چرا که کتاب به صورتى علمى و با ارائه مدارک زندگى لنین را تشریح  ،نویسنده چگونه میاندیشیم چندان تفاوتى نمیکند

در این کتاب بخشى از تشریحات . را نیز خوانده ام" استالین از نگاه دیگر"من در این رابطه کتاب دیگرى به نام  .مینماید

 «.ترجمه فوق تایید شده اند

 

هئیت تحریریه توفان ضمن تشکراز زحمات خستگی ناپذیررفیق پیام پرتوی مستخرجی ازاین کتاب را در نشریه توفان 

همه خدمت به  تقویت سنگر لنینیسم و تنویر افکار و ند به این امید که گامی ولو کوچک درالکترونیکی به چاپ می رسا

 .باشدحقیقت جویان بی غرض برداشته 

 

 هئیت تحریریه توفان
 9812 ماهخرداد 

*** 

 

 در سرزمین رنج و مشقت -3
جوجه های  ،بازار از بوقلمونها. واقع در ولگا خود را برای برگزاری عید پاک آماده مینمود Simbriskشهر کوچک 

. گونیها با همه نوع آرد و سبدهای تخم مرغ فوج میزد ،گلدانهای بزرگ با پنیرهای بسته بندی شده و خمیر ،پروار

و خدمات  تجمع کردهکه چیها درش. کشاورزان شب را بر روی نمدهای حصیری در دکه های خود خوابیده بودند

  .را به اشغال خود درآورده بودندپله های کلیسا گدایان خودشان را با فریاد به گوش مردم میرساندند و 

آوریل بر طبق تقویم  22 – 3361آوریل  31جمعه . جشن عید پاک متوقف شد ،در خانه اولیانوف با شروع درد زایمان

قدیمی
3
بازرس  ،Ilja Nikolajevitj Ulianov (3383-3336) پدرش . ش ماریا متولد شدوالدیمیر ایلیچ از مادر  – 

دانش آموز را در روزنامه محلی حوزه خودش  9111در همان روز گزارشی در مورد وضعیت قریب به  ،مدرسه

 .منتشر نموده بود

Simbrisk یل در جهت م 51بیش از  ،شهر در دست راست ساحل ولگا . از بسیاری جهات شهر عجیبی بود jynzi 

 vovovoN  آنسوی منطقه تاتارها وrioavjo منطقه  ،میل پایینتر در جهت آب 311و . ها قرار گرفته بودnvroartan 

 . ها قرار داشت kaumlrkو 

دقیقا  ،Svijaga ،بر روی باریکه کوچکی از کناره شهر میان رود فرعی ولگا ،موقعیت منطقه منحصر بفرد بود

 .و خود ولگا که به سمت جنوب روان است ،سرازیر میشودسمت شمال  بهجایى که همان

تا  2با  برابر ،خیره کننده اى منظره ،بخشی از شهر که در عمل در اختیار نجیب زادگان بود ،(تاج) novnanاز باالی 

شهر مانند نقطه ای مرزی در مقابل طایفه های چادر نشین . قرار داشت بینندهکیلومتر از پهنای ولگا در مقابل دید  8

سال قبل از تولد لنین شهر توسط   211تقریبا . قرار گرفته بود ،که مجموعه ای بودند از آسیاییها و اروپاییها ،آسیایی

سرازیری قسمت فوقانی  ،پس از در هم شکسته شدن شورش. محاصره شده بود nrjnka aayjanدهقانان شورشی 

 . رودخانه توسط صدها چوبه دار تاریک شد

ارتش کاترین کبیر  پیروزى برتا  vjmjujan nloarivoصد سال قبل از لنین و در همان منطقه رهبر کشاورزان 

 :ترتسکی مینویسد. قیامهایی بود که هزاران سال در چین رخ داده بود آن گونهاین قیام از . فاصله زیادی نداشت

اما طبقه دهقان تنها سلسله هاى جدیدى را بر روی سپرها بوجود آورده  ،یروزی کامل منتهی میشونداگر چه قیامها به پ"

."و طبقات جدید فئودال را پایه گذاری مینماید
2
  

پس از دویست صد سال در ردیف شورشهایی مردمی  ،انقالب اکتبر ،این یک تفکر گیج کننده است که حتی قیام لنین

 .متالشی شدند قرار بگیرد که از درون

درصد از زمینها در اختیار مالکان بود و یک پنجم  65. محسوستر از هر جاى دیگر بود Simbriskوجود فئودالیسم در 

 .بقیه را تزار و مالکان بصورت مساوی میان خود تقسیم میکردند. از جنگلهای اطراف در اختیار مردم قرار داشت

 Ivanو  ،ناس بود که شجاعانه از بخشش خدایان حمایت مینمودـ ه تاریخش naoamyjn ،دانشمند بزرگ شهر

Gontjarov –  نویسنده که با رمان خوده، vouvmvo زندگی رو به انحطاط مالکان را به تصویر میکشید .

جنبشهای با ارزش و بی  ،ناامیدی شدید ،به عنوان نشانه ای از یک ترکیب واقعى از عبارات ولگردی" اوبلومووری"

خواندن برای کشاورزان "اوبلوموف گفت . درمورد زندگی انسانها از زبان روسى به همه زبانهای دیگر وارد شدتفاوتی 

 ."دیگر شخم نمیزنند ،اگر به آنها خواندن و نوشتن را بیاموزید ،مناسب نیست
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vvnriaovo چگونه آن   او در این کتاب توصیف میکند که. را نوشت پرتگاه عظیم همچنین رمان نه چندان مشهور

میگرفتند که وامهایى از آنها زنان نجبیب زاده را فریفته و  ،جوالن داده Simbriskنهیلیستهای نفرت انگیز در منطقه 

 .هرگز نتوانستند باز پس دهند

 
نوشت و آینده درخشانی  nujnkjoeljvkaایلیچ نیکوالیویچ تز خود را در مورد مدار ستاره های دنباله دار  ،پدر لنین

مدرسه . ه مدرسه بشود –در عوض او ترجیح داد که یک بازرس به صورتی غیر معمول فعال . ای او پیش بینی میشدبر

ها و دیگر اقلیتها که یک سوم جمعیت را تشکیل میدادند در بهترین حالت   naumlrk. ای عمومی وجود نداشت

 . تمام مدارس به مدارس کلیسایى مبدل شوند کشیشها مایل بودند که. فرزندان خود را به مدارس قران میفرستادند

و در آرشیو پلیس تزار . داشت vvoovuilovoما میدانیم که پدر لنین در جوانی عالقه شدیدی به شاعر و منتقد معروف 

او و چند تن از رفقایش آنرا برای یک روزنامه چکی جهت تجلیل از پانصدمین  ،تلگرافی را پیدا کرده اند که نشان میدهد

 . ندارسال نموده بود van nlvالگرد تولد س

بشدت مخروبه بودند و نصب پنجره هایی  میگرفتندبازرسی مورد ایلیچ نیکوالیویچ توسط به روال معمول مدارسی که 

در زندگینامه هاى رسمی منتشر شده از لنین این چنین . میشدندجهت تعویض هوا و چوب لباسی از خدمات او محسوب 

بیش از یک که وجود داشتند  استانىاین مدارس در . ساخت کودک 21111مدرسه برای  411گفته میشود که پدرش 

 . داشت میلیون کشاورز

دوران طفولیت خود را در آنجا سپری کرده بود همه روزنامه  nolkvkaiaدر خانه لنین و همینطور در خانه ای که 

همان نامی که بعدها لنین . )میخواندند ،که از جانب انقالبیون تحت نام غیر سیاسی منتشر میشد ،طنز آمیز ایسکرا را

 . کتاب جنگ و صلح تولستوی به صورتی دنباله دار منتشر شد و دقیقا در همین سال(. کردبرای روزنامه اش انتخاب 

بازرسى به مدرسه او میاید و . یک بار دانش آموزی ایلیچ نیکوالیویچ را مالقات و این داستان را برای او تعریف میکند

قوی هیکل و  که ،پسرک مینویسد که بازرس ،زمانیکه دانش آموزان عقاید خود در مورد آنروزها بر روی کاغذ میاورند

معلم عصبانی شد و به دانش آموز در کارنامه اش . را ادا کند و به جایش فرفر میکرد" o"نمیتوانست عبارت  ،مطلع بود

 .صفری داد و او را مردود اعالم کرد

 . روز بعد وقتی که داستان به گوش ایلیچ نیکوالیویچ رسید کارنامه او را تغییر داد و آنرا به عالی تبدیل نمود

او بدون داشتن معلمی و تنها از طریق خود . مادر او ماریا آلکساندرونا هم از بسیاری جهات یک انسان غیر معمولی بود

بر روی میز پای تختیش از جمله . فرانسوی و آلمانی صحبت میکرد و مدرک معلمی داشت ،آموزی به سه زبان انگلیسی

 . قالب فرانسه را در هشت جلد داشتشکسپیر را به زبان اصلی و اٽر لوئیس در مورد ان

پیانو تمرین میکرد و میتوانست آوازهای  ،خود ،لنین. دخترها میاموختند که با تنها ماشین خیاطی موجود خیاطی کنند

مینواخت و آواز میخواند و تحت نظارت مادرش روزنامه خصوصی  ،او کتاب میخواند. تکنفره هینه و والنتینا را بخواند

ایلیا هر از گاهی . بسیار محدود بود Simbriskرفت و آمد آنها با دیگر اهالی . میکرد منتشر ساباتبا نام خانواده را 

 .همین و بس. تعدادی از همکاران خود را به خانه میاورد

پدر او آلکساندر دمیتریویچ بالنک یک دکتر پلیس ساکن سن پطرزبورگ بود . مادرش در خانواده بالنک متولد شده بود

 .ارباب شد nlklvikjnvبعدها در منطقه ای خارج از کازان به نام  که

در آرشیو مرکزی  21اطالعات در این مورد از دهه های . بالنک خودش پسر یک یهودى مسیحی از اهالی اوکراین بود

نها اینست یک تفسیر معمولی از این هیش هیش کرد. کردندبه بیرون درز  91اما ابتدا در دهه های  ،وجود داشته است

مخالفان کلیسایی داخل کشور و  ،هر دو: که حزب کمونیست حاکم نمیخواست بهانه ای بدست هوادارن نژاد پرست

اگر لنین حتی به . پیدا کننددر حزب بلشویک دست  انجاسوسان نازیست بدهد که به منظور خود در مورد برنامه یهودی

 .میشداندازه یک هشتم هم جهود بود از آن سوء استفاده 

او . خواهر لنین آنا به استالین نامه ای نوشت و در آن در مورد تحقیقات شجره شناسی خود توضیح داد 3988در سال 

در آنزمان مدرکی را از اوکراین بدست آورده بود که نشان میداد خواهر و برادرهای او یقینا از جانب مادری یهودی 

"بنماید ستیزى یهودیاحساسات انست کمک شایانی به امر مبارزه بر علیه میتو"او تصور مینمود که این واقعیت . بودند
8 

خواهر او با مدارک جدیدی بازگشت و ادعا نمود که لنین در مورد نژاد . استالین ظاهرا با او موافق نبود و پاسخی نداد

 .نموده است[ مبالغه" ]آن بر روی شخصیت تنبل وبی مسئولیت روسی"یهودی و نفوذ 

. نشده است پیدانموده باشد  اننوشته های لنین مدرکی در اینمورد که او واقعا چنین مقایسه ای را میان روسها و یهودیدر 

 . او خواهان بحٽی عمومی در مورد اصل و نسب و دیدگاه لنین راجع به یهودیان نبود. و استالین سکوت کرد

یقینا تعداد بسیاری در روسیه وجود داشتند که بالنک . باشددالیل دیگری نیز میتوانست برای این دودلی وجود داشته 

به عبارت دیگر آنها نمیتوانستند به اندازه کافى به . نامیده میشدند و میتوانستند از جمله متعصبترین وطن پرستان باشند

 .واقعى بودن این اطالعات اطمینان داشته باشند

 Anna او دختر یک مرد آلمانی و زنى سوئدی به نام. بود نام داشت و زنى مجرد vovvvrtvkeمادر بزرگ لنین 

Beta Öhrstedt برای او دشوار بود که از قوانین ارتدکسها پیروی . مادر لنین در واقع پروتستان تربیت شده بود. بود

 . آنهم به خاطر فرزندانش که مریض بودند ،دست به دعا برداشته بود ىبه کلیسا نمیرفت و فقط چند بار ،نماید
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او هم از . ازدواج کرد Johan Grosschopfدر پطرزبورگ با یک تاجر آلمانی موفق به نام  3698آنا بتا در سال 

در سن پطرزبورگ طالسازی میکرد و   Karl Fredrik Grosschopfپدر او . طرف مادری و هم پدری سوئدی بود

 . در اوپساال متولد شده بود 3643در سال 

 

اما در چند مورد او را ناگزیر . مورد زندگی خودش ننوشت و بشدت در این مورد ساکت بودلنین هرگز مطلبی در 

 .ه بوداز جانب بلشویکها منتشر شد 3921از جمله پرسشنامه ای که در سال  ،نمودند که فرمهایی را پر کند

که او به چند زبان میتواند در جواب این سوال . توصیف مینماید" نویسنده"در این پرسشنامه او خود را به عنوان یک 

من در روسیه فقط : "او در مورد محل زندگیش اینچنین مینویسد". به هیچ زبانی! آزادانه: "میگوید ،آزدانه صحبت کند

قبل از هر  چیز او خود را مانند . را فراموش میکند nvkvoاو سیبری و ". در کنار ولگا و در پایتختها زندگی کرده ام

" بازرس مدرسه عمومی"پدرش را به عنوان یک . پسر ولگای مادر میداند ،ی از اهالی ولگایک ،nvuyianjnیک 

 ".نمیدانم"توصیف مینماید و درباره پدر پدرش فقط مینویسد 

به عنوان مٽال ما میدانیم که پدر بزرگ لنین نیکالی . لنین در مورد اصل و نسب او میدانند ه -نسل جدید بیشتر از خود

که به زبان روسی آنزمان  Astrachanخیاط فقیری بود که در بندرى تجاری و ماهیگیری به نام  ،یانوفواسیلویچ اول

 .آمستردام نامیده میشد زندگی میکرد

آزادی خود را  3693ما مطمئنا میدانیم که نیکالی واسیلویچ الیانوف رعیتی بود که در سال  در حال حاضردر ضمن 

در رده شهروند  Astrachanو سپس در  ،بدون دریافت دستمزد کار کرد 3313سال  خرید و برای پرداخت وامهایش تا

قرار گرفت
5
. 

اولین فرزند آنها  3332در . جوانتر بود مالقات نمود خودشسال از  25که را در آنجا او همسر آینده خود آنا آلکسیف 

 .که بیش از چهار ماه زنده نماند متولد شد

 ،یکی از آنها ایلیا ،سالگی پدر چهار بچه بود 61شد که نیکالی واسیلیویچ اولیانوف در معلوم  3385در سرشماری سال 

 . پدر لنین که جوانترین بود و فقط دو سال داشت

 aojrra نویسنده ای به نام "اجداد لنین"منتشر شده به نام اى پدر لنین آنا آلکسیفنا که بود؟ در مقاله ه  -پس مادر

niaojian بود ،دختر یک کالموک مسیحی ،تی آزاد شدهگفت که او رعی
6
 3953مقاله در سال ى  –اما چاپ دوباره . 

 !آنا آلکسیفنا رعیت نبود بلکه کنیز بود. بهانه ای بدست او داد که هر چه بیشتر خود را معرفی کند

توصیف " کنیز آزاد شده"آنا آلکسیفنا به عنوان  ،تکثیر مینماید  Marietta Sjaginjanکه  ، 3325در دو سند متعلق به 

.میشود
6
  

در سیبری و . وجود داشت 3325این یک واقعیت است که برده داری در روسیه به عنوان یک موسسه تا پایان 

Astrachan، و  ،برده  بفروشندمیتوانستند کودکان خردسال خود را به عنوان " دیگر آسیایها"قیزقیزها و  ،اقوام مغولها

این امر قبل از همه چیز به تاجرانی که حق . تها نیز بفروش میرسیدندیاز میان این ملگرفته شده در آنجا اسیران جنگی 

 .کنندداشتن رعیت را نداشتند این فرصت را میداد که برای خود نیروی کار ارزان تهیه 

باید  یدندسالگی میرس 25برده هایی که به سن اساس آن  برکه ب رسید تصویبه قانونی  3313اما در روسیه در سال 

 . او به عنوان شهروند مورد قبول واقع شد 3325. امری که شامل حال پدر بزرگ لنین شد ،آزاد میشدند

او از مغولها بود و یا از قیزقیزها؟ مغولها . اما بیش از هر چیز اینکه آنا آلکسیفنا از چه ملیتی بود مورد سوال است

زندگی میکردند ،شهربه کامال نزدیک  ،وجود داشتند و مانند چادر نشینها Astrachanب در حوالی اغل
3
 .niaojian 

شاید که . نمیکنداما او متاسفانه این مدرک را تکثیر  ،او مغول بود بر اساس آنهاادعا میکند که مدارکی را دیده است که 

 .درفته باشن میانآنها در جریان جنگ جهانی دوم از 

 

. ساله بود 48و مادرش  66زمانی متولد شد که پدرش  ،سابق پسر چهارم و آخرین پسر کنیز ،ایلیا نیکوالیویچ اولیانوف

بود که  ، Sapozjnikovٽروتمند  ه-مشاور و دستیار ماهیگیر ،مسنتر واسیلی ه -این برادر. پنج سال بعد پدرش مرد

 .وظیفه نگهداری از خانواده را به عهده گرفت

او با قبول مخارج تحصیل برادر کوچک . واسیلی خود تشنه آگاهی و دانش بود ولی هیچگاه امکان کسب آن را پیدا نکرد

 .بخشید تحققخود به این آرزو 

او با سماجت کامل همچنان ادعا میکند که . باقیمانده از نسل لنین استفرد اولگا دیمیتریونا اولیانوا تنها  در حال حاضر

 .بود" کامل"روس عموی او یک 

 .                                    لنین و خانواده او از هر نظر روسى بودند. او تا اندازه ای درست میگوید

عبارت نشاندهنده  ه -خود. نیست" سوئدی"به سادگی داشتن ملیت " روسی"ملیت داشتن . روسیه کشوری چند ملیتیست 

جایی که صدها گروه مجزا در کنار هم زندگی کرده و به ذوب نژادی در  ،این است که همه در روسیه متولد شده اند

امروز چه کسی میتواند تصور نماید که شاهزاده استروگانف نژادی از تاتارها . جامعه ای مشترک یاری رسانده اند

 . ......قسمت خونش روسی 256/3وست بود؟ یا اینکه تزار نیکالی داشت؟ یا اینکه یک هشتم پوشکین سیاهپ

و  ،لنین متولد شد ،که بخش بزرگی از آنها غیر روسی بودند ،نفر جمعیت 81111با تقریبا  Simbriskدر شهر کوچک 

 .سپرى نموددر همانجا یک سوم از عمر خود را 
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Simbrisk این . برای ولگابود همیتی نداشت اما بندر تجاری مهمی که از نظر نظامی ابدا اى بود شهری کوچک و آرام

 ،ماهیگیری کردن ،در فصل تابستان در آب گرم رودخانه ها شنا کردن. بوده باشدمنطقه باید برای هر جوانی جالب 

 .حیوانات کوچک وحشی را شکار کردن و بر روی یخها اسکی بازی کردن

لنین در خانه ای که روبروی زندان شهر . زندگی کردند Simbriskر الیانوفها شش سال اول را در شش خانه مختلف د

یک . ابتدا پس از تولد هشتمین فرزند خانواده آنها توانستند مخارج خرید یک خانه را فراهم آورند. قرار داشت متولد شد

 ،اولگا ،آلکساندر ،خواهر و برادرهای او آنا. در حاشیه منطقه نجبیب زادگان 43خانه چوبی در کنار خیابان مسکو 

 .ه بودنددو فرزند دیگر در دوران طفولیت مرد ،والدیمیر و ماریا

یک مشاور "او سرانجام با لقب . بهبود و افزایش یافتند Simbrisk استانتحت نظر ایلیا نیکوالیویچ وضعیت مدارس در 

حق را به او داد که در ردیف نجیب این امر این . و با رتبه یک متمدن واقعی مورد تشویق قرار گرفت" دولتی واقعی

ابتدا پس از مرگ . اما به نظر میاید که او اهمیتی به این القاب نمیداد. و اینکه عالیجناب خوانده شود گرفتهزادگان قرار 

Simbriskاو بود که مادر لنین با رنج و اندوهى فراوان ناگزیر شد که خود و اطفال خود را در رده نجیب زادگان  
9 

نام 

 . ویسى نمایدن

. بعدها این برای لنین نیز سودمند واقع شد که گاهی به صورتی رسمی نوشته ای را به عنوان نجیب زاده امضاء کند

او به نظر . سرزنده و بذله گو با موهای قرمز توصیف میشود ،جوانی شاد ،که لنین از جانب فامیل نامیده میشد ،ولودیا

انسان بدون اغراق دین ترتیب ب –. که اسباب بازیهای خود را خراب کند مایل بودود و که بسیار فعال و پر انرژی ب میاید

و  داشت به آنها زمانیکه او پنج سال. او با جوانترین خواهر خود اولگا بیش از همه بازی میکرد. بیشتر میاموزد

 .خواهرش چهار ساله بود خواندن را آموختند

به عبارت دیگر مانند  ،"مٽل ساسیا"این بود " حلیم را با شیر و یا کره میخوای"د پاسخ نامتغیر ولودیا به سواالتی مانن

برای نشان دادن مهارت خود و در صورت امکان خشمگین نمودن ساسیا همیشه انگیزه . برادر بزرگ خود آلکساندر

آموخت که  nvuvNia ،اوردو در حالیکه ساسیا هرگز نمیتوانست جمله ای از روى بد ذاتی به زبان بی. کافی وجود داشت

که  ،او عاشق این بود که با صدای بلند و ترس آوری. هم دروغ بگوید و هم اینکه بچه های کوچک را آزار بدهد

قصه روباهی را بخواند که گوساله ای را میخورد و فقط شاخها و  ،دیمیتری برادر کوچکش را به گریه میانداخت

 .سمهایش را باقی میگذارد

توسط  که برای آنها کنده کاری کرده بود چوبى و جعبه شطرنج  ،ها آموخته بود که شطرنج بازی کنندپدرش به پسر

وسیله ای  بعنوان ،را دستگیر و آنرا مصادره نموداو تا زمانیکه پلیس اطریش در جریان آغاز جنگ جهانی اول  ،لنین

در آنجا ساسیا آنها را با آزمایشات  ،خانه زندگی کردند یکى از اتاقهاىپسرها برای مدتی در . ارزشمند محافظت شد

در آن مالقات کننده گان از معموال . شیمیایی سرگرم میکرد و بندرت وقت داشت که با بقیه اعضای خانواده معاشرت کند

  .استقبال میشد" ت شاد کنرو با غیبت خودما" ه کوتاه -عبارت با اتاقک 

جهت آماده نمودن کودکان براى ادامه تحصیل در دبیرستان یک خانواده اولیانوف  ،بر اساس عادات معمول در آنزمان

پیشرفت و  ،هوش"او در آنجا به خاطر . ساله بود که وارد دبیرستان شد nvuvNia 9 .معلم خانگی را استخدام کرده بود

بلکه سیاست تربیتی او  ،ده باشدبه نظر نمیاید که این نتیجه راهنماییهای پدرش بو. مدال طال برنده شد" رفتار خوب

یک روز . اینچنین بود که بچه ها باید خودشان فکر میکردند و خودشان درک خود را از مسائل سازماندهی مینمودند

پدرش بشدت عصبانی شد ولی به  تصممیم او احترام  ،که دیگر نمیخواهد به کلیسا برودخبر داد  زمانیکه که ساسیا

 .گذاشت

به  3936که لنین او را در انقالب اکتبر  ،پدر آلکساندر کرنسکی ،به نام فئودور کرنسکیبود  رئیس مدرسه شخصی

 . تبعید فرستاد

ساسیا در دانشگاه سن . جانسپردفرسوده و از کار زیاد  ،داشتسال  55 کمتر از که هنوز ،پدر لنین 3336در ژانویه 

اکنون پسرها میتوانستند راه خود را بدون نظارت . پطرزبورگ درس میخواند و در مراسم خاکسپاری حضور نداشت

 .کنندپدرشان انتخاب 

بدون  مذهب از : "نوشت سرشمارى یک پرسشنامه مورد مذهب در در در جریان دادن پاسخ به سوالى  ، ،3922لنین

م بود که او کالس پنج ،بازگو نموده بود Krzjizjanovskijبر اساس آنچیزی که خود او برای دوستش ". سالگی 36

صلیب خود را به سطل اشغال انداخت
31
 . 

 3 ،سال بعد زمانى به آنها وارد شد که ضربه واقعی. ده وارد شدامرگ پدرش سخترین ضربه ای نبود که بر خانو

دستگیر  رفقای آنها در دانشگاه سن پطرزبورگ توسط پلیس تزار شمارى از دیگرخواهرش آنا و  ،آلکساندر ،مارس

 .طرح حمله ای به آلکساندر تزار سوم دستگیر شده بودندداشتن مشارکت در  جرمآنها به  .شدند

موفق  سال حمالت ناموفق بر علیه تزار 3که پس از  ،(خواست مردم)ساسیا به سازمان تروریستی و انقالبی ناردنیکها 

جانشین او معرفی  براى ترورداوطلب  ساسیا خود را به عنوان. بود پیوسته ،شده بود ، 3333 ،به ترور آلکساندر دوم

اما قبل از اینکه حتی با نقشه ها آشنا بشود همراه با خواهرش که بعدها به دلیل کمبود مدارک کافی آزاد شد . نموده بود

 .دستگیر شد
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تان در آن زمس. مادر لنین زمانیکه از جریان دستگیری آنها آگاه شد تصمیم گرفت که فورا به سن پطرزبورگ سفر کند

قرار  Syzranمادر او را به ایستگاه قطار که در فاصله صد کیلومتری در که  کسیپیدا کردن سرد روسیه لنین برای 

 . کسی وجود نداشت که به خانواده او کمک کند! کسی را پیدا نکردبیرون رفت اما  داشت ببرد

پس از ورود از تزار خواهش کرد . طی کند سالگى ناگزیر شد که این مسافت را با اسب 52ماریا آلکساندرونا در سن 

 .تزار کتبا اجازه صادر کرد. زندانی بود داده شود Schlusselburgکه به او اجازه مالقات ساسیا که در 

 ".منو ببخش ،من دلم برات میسوزه مادر: "ساسیا در مقابل مادرش زانو زد و گریه کنان گفت

 .ساسیا هرگز تقاضای بخشش نخواهد نمود. را قانع کندبسرعت برای او روشن شد که نمیتواند ساسیا 

عالقه خود را  ،(3362" )پدر و پسر"سمبل پوچ گرایان در رمان تورگنیف  ،ساسیا طبیعی دان بود اما همانند بازاروف

 . برای تشریح بدن کرمها با کشش به تئوری براندازی جامعه تکمیل نمود

به عبارت  ، 3368این کتاب در . را خوانده بود ،کاپیتال ،ن جلد کتاب مارکساولی دستکمما مطمئنا میدانیم که ساسیا 

(طول کشید 3985در سوئد تا سال ) شده بود به روسی ترجمه ،نسخه اصلى کتابانتشار دیگر شش سال پس از 
33
 . 

بوجود آوردن  ساسیا ،را میخواند" پدر و پسر"و مرتبا  دراز کشیدهنیمکت خود روى هنوز بر  nvuvNiaدر حالیکه 

 .کرده بودکمی قبل از مرگش مقاله اى طوالنی از کارل مارکس را ترجمه او . جامعه  ای جدید را تجزیه تحلیل میکرد

از روی اکراه و غیر داوطلبانه جذب جنبش دانشجویی غیر  ،به عنوان دانش آموزی با همت در سن پطرزبورگ ،او

ساسیا که . استثناى جنبش دانشجویان وطنپرست غیر قانونی اعالم شده بودند کلیه جنبشهای دانشجویی به. قانونی شده بود

 Dobroljubovدر رهبری جنبش قرار داشت تظاهراتی را به مناسبت بیست و پنجمین سالروز مرگ منتقد رادیکال 

و همین کافی بود برای اینکه پلیس  کرده بودنددانشجو در قبرستان ولکوو تجمع  3111تا  611میان . سازماندهی نمود

محاصره شده توسط قزاقها دانشجویان دوساعت در زیر باران شدید مقاومت . مسدود نمایدقبرستان را به راه ورودی 

 .به خاطر برپایی تظاهرات غیر مجاز چهل تن از دانشجویان به اخراج از سن پطرزبورگ محکوم شدند. کردند

آخرین ممنوعیت بدنبال صدها  Dobroljubovممنوع نمودن بزرگداشت . کردندراض اعت شدیداساسیا و رفقای او 

برای مٽال بزرگداشت سالروز لغو رعیت داری در سال . بود که توسط آلکساندر سوم صادر شده بودى دیگر تممنوعی

ن اجازه انتشار و ای ،را سانسور کنند" رعیت"سانسورچیها دستور گرفته بودند که عبارت  ،بله. ممنوع بود 3363

 . از واژه های کٽیفی مانند مارکس استفاده نمیشد از این طریقنداشت چرا که 

 :با اطالعات کافی در مورد اقشار باالی جامعه روسیه در نامه ای خصوصی نوشت راستگرایى افراطى ،کاولین

اى چیز قابل استفاده  نه گندیده نمیتوااز این الش ......احمقانه ترین عادات و کاهلی و سستی ،همه جا بی روحی و پوچی"

 ".کرددرست 

"ساخته شداز آن الشه گندیده مجسمه ای شبیه به تزار : "ترتسکی تیزبین اینچنین تفسیر نمود ،بله ،اوه
32
 . 

و ساسیا از  کنندرا دنبال نموده و تزار را ترور ( ناردنیکها) Volja Narodnajaدانشجویان تصمیم گرفتند که سیاست 

 . صمیم قلب آمادگی خود را برای انجام این کار اعالم نمود

 .و شبها  بمب میساخت میکردرا موشکافی  ىروزها در انستیتوهای بیولوژیکی ایستاده و ماده خوکهای خاکستری بالتیک

یکی از  ،ستگیر شدندشش نفر از دانشجویان هم پیمان در دانشگاه نوسکی د. طرح بمب گذاری هرگز به اجرا در نیامد

یک شبه قلیایی ) Strykninرا با خود داشت که حاوی یک دینامیت و ماده ای به نام  ،لغتنامه اى پزشکی ،آنها کتابی

 . بود( سمی

همه مسئولیتها را بر عهده گرفت و از دادن  ،کردساله در مورد اعتقادات سیاسی خود صحبت  23 ه -در دادگاه آلکساندر

پلیس مخفی تزار یارى رساند امتناع ورزید  Okhrankaمیتوانست بهاطالعاتی که 
38
. 

یک کمون "با دقت اعالمیه دانشجویان را خواند و وحشتزده در حاشیه آن یاداشت کرد  ،آلکساندر سوم ،ساله 88تزار ـ ه 

 !"پاریس خالص

این هم : "نوشتتزار  ،دشوار بوددم سطح زندگی مربهبود آنجایی که اعالمیه تایید نموده بود که در شرایط جاری در 

 !"برای خودش آسایش خاطریست

 ،شجاعت: "مادرش ماریا او را تا محل اعدام با کلمه. کردمرگ خود را امضاء  سند خود در دادگاه سخنرانىساسیا با 

 .نمود همراهى!" شجاعت

nvuvNia  خواهرش در دفترچه خاطراتش نوشته بود اساس اظهاراتساله بر  36ی: 

"این سیاست را ما دنبال نخواهیم نمود. این راه را انتخاب نخواهیم کردما  ،نه"
34 

. برای او روشن شده بود که تروریسم مانند یک کوچه بن بست است ،صحیحی باشد که در همان زمان تعبیراین شاید 

احترام بسیاری  ىی مدت درازاحتماال لنین برا. ساله بود و این ارتباطات را درک نمیکرد 9ماریا در آنزمان کودکی 

سازمان ناردنیکها اعدام ساسیا را با ترور اشخاص مهمی مانند . برای ناردنیکها قائل بود و سپس بسختی از آنها جدا شد

 .کردـ ه وزیر و تعداد بسیاری دیگر جبران  Sipjagin ،شاهزاده سرگئی

 . کرده باشد ،اینکه روابط میان دو برادر چندان خوب نبودبه دلیل  ،لنین در زمان مرگ ساسیا شاید خود را کمی سرزنش

در مورد آنا این را ساسیا به خواهرش  ،"نمیتوانیم با هم توافق کنیمما اما  ،او بدون شک بسیار با استعداد است"

nvuvNia او این را اینچنین تفسیر نموده بود که ساسیا از گستاخی . گفته بودnvuvNia ص به خصو ،ناراحت بود
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که آنها را  nvuvNiaآنا این انتقادات را برای . زمانیکه پس از مرگ پدرشان این گستاخی را متوجه مادرشان نموده بود

 .با قیافه ای عبوس و درهم پذیرفت بازگو نمود

تمام مردم پس از اعدام برادرش . مرگ ساسیا از همه نظر ضربات روحی فراوانی را برای لنین بدنبال داشت

Simbirsk  و در زندان او برای یکی از رفقایش درد دل کرد. کردندبا خانواده او قطع رابطه: 

 ".راه من بوسیله راه برادر بزرگم مشخص میشه"

Krupskaja این خواستگارى از توضیحی طوالنی در مورد . در خاطرات خود از خواستگاری عجیب لنین میگوید

 کردهمقدمه طوالنی لنین از او خواستگاری  آنپس از  آغاز وشده بود  اینکه برادرش ساسیا چگونه در زندان حلق آویز

 .بود

 
که از دوران ژولیس سزار )اما پس از آن به تقویم یولییانیسک  ،روسیه تقویم گئورگیسکی را دنبال میکرد 3933فوریه  –تا پایان ماه ژانویه  -3

 .استفاده میشد تغییر  کردکه از مدتها قبل در غرب ( مدل قدیمی تقویم. سرچشمه میگیرد

 32ص  ،(3961استکهلم  )لنین جوان : لئو ترتسکی -2

8- Dimitrij Volkognov: Lenin, Polititjeskij portret, band 1, (Mosko 1994) p50 

4-  , p51na 

5- nooamvo.v، avovNlujna.v، kvuvvkvoa.T : jyNl noaoNvi j jvrjnvi  63ص  3993مسکو 

از جانب اتحادیه نویسندگان به خاطر  ،اطالعات جدیدی را در مورد اصل و نسب لنین منتشر نمود aojjrra niaojnian زمانیکه که  -6

 ".روشهای شبه علمی در شجره شناسی مورد نکوهش قرار گرفت"

6-    (3933 vvkvoa  )۱oanN ,nvooanjj nvrijnjnji: aojrra niaojnjan 

 .منتشر شد 3986 ، 33شماره  vozj  jo برای اولین بار در ( ناجداد لنی) nojNkj ijnjnaمقاله  

 .در آنجا قرار دارد kaumlrkدر حال حاضر یک دولت مستقل به نام جمهوری  -3

 ijnjn nvukvovnvovkji:sivojv,Tovejmvo, (39۱۱kuianvovk.) 29ص  -9
31- Dimitrij Volkognov: Lenin, Polititjeskij portret, band 1, (Mosko 1994) p250 

جلد  3111در آلمان فقط . جلد از این کتاب در عرض یکسال فروخته شد 8111. ترجمه روسی کاپتیال اولین ترجمه این کتاب در جهان بود -33

 .سال 5در عرض 

 .66ص  ،(3969پاریس )لنین جوان : لئو ترتسکی -32

او بعدها قدرت را به . نام داشت که در آنزمان یک دانشجوی سوسیالیست بود vvvje njuvlNvkjیکی از کسانی که بر علیه او رای داد  -38

اسید نیتریک جهت ساختن بمب برای برادر لنین تهیه نموده  njunjlvاین دیکتاتور در . عنوان یک دیکتاتور فاشیست در لهستان بدست گرفت

 .سال تبعید از مجازات نجات یافت 5اما با دریافت  ،بود

 .         درگذشت 3986او درسال . منتشر شد 3968فوریه  33ینوا در مقاله ای که پس از مرگش در روزنامه پرودا در ماریا یول -34
 

 

 

******  

 

 

 

 

مهه تظاهراتهای اول ما درموردگزارش کوتاهی   

  

 
 صحنه ای از مارش اول مه مه در استکهلم

طبق روال همه ساله برای نشان . تظاهرات اول ماه امسال پرشکوهترو گسترده از سال گذشته  برگزار گردید

همراه با حزب ( توفان)کارگر و زحمتکشان سوئد،فعالین حزب کار ایران ى دادن همبستگی انترناسیونالیستی با طبقه

پیمائی پرداخته و در تظاهرات با پرچم مستقل به راه( حزب کمونیست مارکسیست لنینیست انقالبی)کمونیست سوئد 

فعالین حزبی با شرکت . حزب مزین به تصاویر آموزگاران پرولتاریا،  مارکس، انگلس، لنین و استالین شرکت کردند

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598820956802657&set=a.100538036630954.1109.100000242744408&type=1&relevant_count=1
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حزب به زبان فارسی و ى خود و پخش هزاران اعالمیه به زبان سوئدی و همین طور پخش بیانیهى فعال و سازمان یافته

فان در بین شرکت کنندگان در اجتماعات و تظاهرات گوناگون  وبا برگذاری میز کتاب  و نمایشگاه افشاگرانه نشریات تو

هنری و سیاسی درمورد اوضاع اسفناک اقتصادی اجتماعی کارگران و زحمتکشان  و بحث و گفتگو در مورد مسائل 

ى علیهها و صهیونیستها نظامی امپریالیست امپریالیستی و تهدیداتى تحریم جنایتکارانهى جنبش کارگری و مسئله

 .مردم ایران به  روشنگری پرداختند

آغاز میگردد پر جمعیت تر و " مینت توریت"تظاهرات رفقای حزب کمونیبست سوئد که هرساله از میدان  

جنگ ار به دل می نشست، زیرا در سرلوحه شعارش،شعحقیقتا  شعارهای این تظاهرات . باشکوهتر از سال گذشته بود

تحریم  کنید " شعار های . قرارداشت فریاد نابود باد کاپیتالیسم و امپریالیسم و زنده باد سوسیالیسمو  طبقه علیه طبقه

خروج سوئد از ! سیاست ریاضت اقتصادی متوقف باید گردد! زنده باد فلسطین رژیم صهیونیستی اسرائیل را و

سوئد از خاک افغانستان و زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر خروج فوری ارتش ! اروپا امپریالیستی ىاتحادیه

این تظاهرات  .شد از جمله شعارهائی بودند که در طول تظاهرات فریاد زده می.....سوئد با خلقهای  تحت ستم جهان 

موفقیت به دبیر اول حزب، اندرس کارسون و رهبر سازمان جوانان این حزب با  هاىدر میدان سرگل و با سخنرانی

در زیر گوشه ای ترجمه سخنرانی رفیق دبیر اول حزب که درمورد نقش خرابکارانه امپریالیسم آمریک در  . پایان رسید

 :خاورمیانه است  از نظر خوانندگان گرامی میگذرد

 !رفقای ضد امپریالیست" 

و اتحادیه اروپا جنگ نیابتی را امریکا . ما کمونیستها امپریالیسم را به حمام خون درسوریه متهم میکنیم.... 

آنها می خواهند رژیم سوریه را ساقط کنند، اما نه برای اینکه رژیم بشاراسد .این جنگ آنهاست.می برند پیش درسوریه

مهم برای آنها ازپیش پای برداشتن یک . اهمیتی به دمکراسی نمی دهند( امپریالیستها)خیر، انها.غیر دمکراتیک است

آنها با همان نیروهائی که درممالک مالی، پاکستان و افغانستان می . امپریالیستها بی نظیر است شیادی. مزاحم است

این سیاست . آمریکا برای جهادیستهای اسالمی درسوریه هورا میکشد..جنگند، متحد شده و علیه سوریه می جنگند

 :امپریالیستها یک حقیقت قدیمی را  مورد تاکید قرار میدهد

 ".وستان ابدی ندارد، دشمنان ابدی هم ندارد، اما منافع ابدی داردامپریالیسم د"

ما ازمبارزه خلق سوریه برای . ما کمونیستها بطور خستگی ناپذیر با پیکار خلقهای جهان اعالم همبستگی میکنیم

اما جنگ . این مبارزه تنها  دریک سوریه مستقل و سکوالر قابل تحقق است. عدالت اجتماعی و دمکراسی دفاع میکنیم

این جنگ خانمان برانداز توسط سازمانهای مذهبی افراطی و با حمایت . داخلی، پیکار و خواست مردم سوریه نیست

زیرا آنها یک سوریه . مایلند که این جنگ ادامه یابد. خواهان این جنگند آمریکا و اتحادیه اروپا. امپریالیسم پیش میرود

دراینجا فعالین جنگ طلب چپ و . سوریه متحد برضد خود ترجیح می دهند درهم ریخته و تکه پاره شده را به یک

آنها میخواهند سوئد نیز همانند شرکتش در . راست وطنی ما ازطعمه ای که امپریالیستها بدست می آورند دفاع میکنند

ی گوید و بعنوان حزب کمونیست قاطعانه به جنگ نه م. اشغال  افغانستان و لیبی در جنگ علیه سوریه نیز شرکت کند

نه یک زن، نه یک مرد و : ما می گوئیم. تنها نماینده جنبش طبقه کارگر به مقاومت ضد جنگ امپریالیستی افتخار میکند

 .نه یک کرون سوئد درخدمت جنگ امپریالیسم

کمال  من با. چنین تیپهائی هم درمذهب و هم درسیاست فراوانند. بر این تصور نباشید که من یک بنیادگرا هستم

. برای حفاظت ازمردم غیر نظامی هستم که مورد ترور قرارمیگیرند( جاز)میل موافق استفاده از هواپیمای جنگی سوئد

راستی چرا یک هواپیمای جنگی بر فراز اسرائیل نفرستیم وممنوعیت منطقه پروازهوائی درفلسطین را به اجرا 

 .....یترانه دردفاع از مردم غزه دفاع ننمائیمنگذاریم؟ چرا از کشتیهای حامل صلح و غذا درآبهای مد

اگر درجهان عدالتی وجودداشت، آن زمان اسرائیل می بایست مورد تحریم قرارمیگرفت ونه کشورهایی مثل 

درشرایط حاظر فقط یک عدالت وجوددارد و آن مبارزه ای که امروز درجبهه سرخ اول ماه . کوبا، کره شمالی و سوریه

 ....!تحریم اسرائیل و به رسمیت شناختن فلسطین استآن و . مه پیش میبریم

 

***** 

 راهپیمائی در آمستردام
خو دراین رهپیمائی شرکت و  لبا پرچم مستق( توفان)فعالین حزب کارایران. تظاهرات اول ماه مه در آمستردام 

.یافتاین راهپیمائی با موفقیت پایان .همبستگی خود را با کارگران جهان اعالم داشتند  

  



   2938ماه  خرداد                              38توفان الکترونیکی شماره                                 36  

 
 

 تصویری از گرامیداشت اول ماه مه درایران با ابتکار سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد
 

 
*** 

 در زندان تبریز 9812برپایی مراسم روز جهانی کارگر 

زندانیان زندان تبریز روز  2138برابر با اول ماه مه  3892چهارشنبه یازده اردیبهشت  -کانون مدافعان حقوق کارگر

در این جشن مختصر که به همت محمد جراحی برپا شد، در بند هشت کار درمانی زندان . کارگر را جشن گرفتندجهانی 

قابل ذکر است که زندانیان این بند، کارگران تحت متادون درمانی هستند و در زندان هم، در .تبریز، شیرینی توزیع شد

و دستمزد در کارگاه های زندان تبریز، در مقایسه با کارگاه شرایط کاری . کارگاه های کفاشی و تریکوبافی کار می کنند

یکی از دالیل تبعید شاهرخ زمانی از زندان تبریز به زندان یزد و سپس رجایی . های بیرون زندان، بسیار وخیم است

کارگران محمد جراحی، در پیامی از زندان تبریز، روز جهانی کارگر را به .شهر، اعتراض وی به این شرایط وخیم بود

سرطان محمد جراحی، که در زندان به .و فعاالن کارگری، به خصوص شاهرخ زمانی و رضا شهابی، تبریک گفت

تجویز پزشکان معالج، که طی دوره درمان، علیرغم . ، هم اکنون تحت پرتو درمانی قرار داردتیروئید مبتال شده

استراحت مطلق در منزل را تجویز کرده اند، مقامات زندان و دادگستری تبریز، از مرخصی استعالجی محمد جراحی، 

 .جلوگیری کرده اند

**** 
 

 

 

 

 

 

وی عالیجناب خاکستری . رفسنجانی تنها نامزدی بود که صالحیت داشت نماد جمهوری اسالمی باشد

وی . وی در تمام ترورهای خارج از کشور دست داشت. و در تمام قتلهای زنجیره ای دست داشت بود

وی تمام اصول و شرایط بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان . رهبر انصار حزب اله بود

را تجارت جهانی را تحت نام تعدیل اقتصادی در ایران پیاده کرد و هه چیز را خصوصی نمود و مردم 

وی رهبر . وی به سپاه پاسدران اسکله های سری داد تا به تامین بودجه خود بپردازند. بیچاره کرد

خانواده اش در دزدی نفت با شرکتهای نفت نروژی . دزدها در ایران بود و نصف ثروتش در کاناداست

 ......وی. همدست بودند
 

 

 9812ماه   خرداد  159 توفان شمارۀ 

 ارگان مرکزی حزب کار ایران منتشر شد 

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/03/blog-post_4881.html
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/03/blog-post_4881.html
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/03/blog-post_4881.html
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/03/blog-post_4881.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598621190155967&set=a.100538036630954.1109.100000242744408&type=1&relevant_count=1
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 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیسم جهانی،علیه رویزیونیسم وضد انقالب دبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

 !کمک مالی کنید( توفان)ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران به حزب کارایران 

 :از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتیى اپاره

 
 برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همچهاردۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 مللی انقالب اکتبر ــ استالینجنبۀ بین ال* 

 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 

 سخنرانی و نطق استالین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی * 

 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 

 لنیناری ــ دامپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایه* 

 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 

 توطئۀ بزرگ کتاب چهارم *

 
 رئالیسم اسالمی و فلسفه مارکسیست

تهیه نمائید این کتاب را می توانید از طریق کتابخانه اینترنتی توفان.اثر ارزشمند رفیق دکترغالمحسین فروتن   

 
--- 

 حکمرانی اسرائیل اثر ارزشمندی از بهروز افراشته در خطه

 سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل
 توصیه میکنیم سوسیالیسم استقالل وخواندن این کتاب را به همه عالقمندان و پژوهشگران و مبارزین راه زادی و  ما

 
*** 

 آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب

www.toufan.org 

http://www.kargareagah.blogspot.com/ 

http://kanonezi.blogspot.com/ 

http://rahetoufan67.blogspot.com/ 

 .ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید

. 
 دیدن کنیداز فیسبوک توفان انگلیسی 

https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 

 

!دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد  
 

http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Realism%20Islami%20dr%20Frotan.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Realism%20Islami%20dr%20Frotan.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408

